KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
PROCESPROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
OP WOENSD
WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2013 TE BRUSSEL OM 18u00

GOEDGEKEURD
Aanwezig:
anwezig:
Michel LOUWAGIE – voorzitter KBZB
Wouter GEORGES – secretaris-generaal KBZB
Christian LIPPENS – juridisch adviseur KBZB
Johnny VAN DER STRAETEN – Bart DEWULF – M. DEMEESTER, bestuurder VZF
Paul EVRARD – Christiane DE SCHEPPER, bestuurders FFBN
Verontschuldigd:
Verontschuldigd:
Arthur VANDER BEKEN
01. Notulen
01.1. De notulen van de vergadering gehouden op 08.08.2013 worden definitief goedgekeurd.
02. Financiën
02.1. Feedback voorstel sponsoring / verzekeringen Callant
M. LOUWAGIE en W. GEORGES geven enkele toelichtingen over het verloop van de recente besprekingen.
De RVB is bereid de besprekingen voort te zetten op voorwaarde dat de huidige tarieven, algemene voorwaarden en
waarborgen als absolute minimumbasis worden gebruikt, aangevuld met een hogere jaarlijks sponsorbedrag.
W. GEORGES zal deze opmerkingen overmaken aan de vertegenwoordigers van Callant/Ethias.
02.2. Voorlopige exploitatierekening per 30.06.2013
De RVB heeft kennis genomen van deze voorlopige financiële situatie.
W. GEORGES zal voor de volgende vergadering van de RVB een update dd. 30.09.2013 opmaken.
03. Internationale Wedstrijden
03.1. EK 25M SWI Herning – DEN (12-15 DEC 2013):
* aanduiding delegatieleider > VZF Ronny BUGGENHOUT / FFBN Paul EVRARD ? (nog te bevestigen)
* aanduiding official door LEN > Luc VAN LAERE
* schatting delegatie: +/- 18 atleten en +/- 10 begeleiders
* vertrek dinsdag 10 DEC – retour maandag 16 DEC
03.2. EK Masters Eindhoven 2013:
Diverse Belgische clubs en deelnemers behaalden podiumplaatsen en/of Belgische records
Er dient hiervan eerst nog een inventaris/overzicht te worden opgemaakt alvorens het individuele inschrijvingsgeld van
€15 per Belgisch Record of podiumplaats kan worden terugbetaald aan de betrokkenen personen.
04. Belgische Kampioenschappen
04.1. 0ntwerp aanbestedingsoproep > organisatie Belgische Kampioenschappen 2014 & Beker van België WP 2014
De RVB neemt kennis van dit voorlopige ontwerpdocument dat wel nog afhankelijk is van eventuele aanpassingen van de
programma’s, limiettijden en/of lastenboeken BK Zwemmen door de nationale SCZW.
Timing aanbestedingsoproep: verzending naar de clubs in de loop van de maand oktober en opening aanbestedingen op
de vergadering van de RVB dd. 20.11.2013 (18u30).
05. Briefwisseling
05.1. BOIC
De RVB neemt kennis van de info nav het IOC-congres Buenos Aires (OS2020 toegekend aan Tokyo-JAP, verkiezing
nieuwe IOC-voorzitter T. BACH, etc.).
1

OPGEMAAKT

VERSTUURD

OPMERKINGEN

GOEDKEURING

18/09/2013

20/09/2013

16/10/2013

16/10/2013

TEL: 02/513.87.08 - FAX: 02/513.34.68 - EMAIL: info@belswim.be – WEB: www.belswim.be

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – RAAD VAN BESTUUR
-

YOG Nanking 2014 > De FINA heeft het maximum quota atleten SWI voor België bevestigd. Er kunnen zich bijgevolg
max. 4 zwemmers (2 jongens – 2 meisjes) kwalificeren op voorwaarde dat ze de FINA-kwalificatietijden realiseren.

05.2. FINA
- Info FINA Press Releases:
* De RVB neemt kennis van enkele statistieken over het WK Barcelona 2013, waaronder 0 positieve dopingtesten.
- FINA Prize Money BCN2013: de RVB neemt kennis van deze briefwisseling.
- FINA Waterpolo Referees Schools 2013 > verplichte deelname aan deze FINA bijscholing voor A. D’HOSSCHE (Athene
20-22 sep) & R. RYCKAERT (Hamburg 18-20 oct) teneinde hun statuut als internationaal FINA WP Referee te behouden.
- FINA Synchro Seminar – St. Petersburg (RUS) 01-03 nov 2013 > travel & accommodation assistance voor 1 coach of
official: Chantal De Witte – Denamur (FFBN – FINA judge SY) zal hiervan gebruik maken, zonder bijkomende kosten voor
de KBZB.
- Circulaire nieuwe FINA Rules & Regulations: alle relevante documenten werden overgemaakt aan de diverse nationale
sportcommissies.
De FFBN organiseert op 18.10.2013 een conferentie in Wépion (met gratis toegang) waar de nieuwe FINA-reglementen
Swimming zullen worden toegelicht door Andrea Thielenhaus – FINA Technical SWI Committee.
05.3. LEN
- LEN Congress & Conference Edinburgh (27-28 sep 2013).
De RVB neemt kennis van de volgende info:
* Overzicht Belgische wedstrijden op LEN Pre-Calendar 2014
* Programma LEN congres & meetings
* Multinations : de RVB bespreekt de introductie van internationale landencompetitie voor zwemmers die tijdens het BK
OPEN SWI geen limiettijd halen voor EJK/EK/WK.
W. GEORGES zal zich tijdens het komende LEN-congres informeren over mogelijke internationale meetings (British Gas
Championships, begin augustus?), al dient de keuze en de datum van deze competitie nog verder besproken te worden
op de SPCEL SWI met inbegrip van diverse andere modaliteiten (kwalificatieprocedure? inschrijving als nationaal team?
leeftijdscategorie?). In elk geval is men het eens over het principe voor het introduceren van deze bijkomende
internationale wedstrijd alsook met de financiering via de regionale zwemfederaties.
* Verslagen LEN Bureau & LEN Executive Meeting / WK Barcelona 2013
W. GEORGES geeft toelichting over de overeenkomst tussen de LEN en het EOC om het EJK Zwemmen 2015 te
organiseren in Baku (AZE) als onderdeel van de 1st European Games. Bijgevolg zal de selectieprocedure gebeuren
volgens een quotasysteem naar analogie van Olympische Spelen (max. 1200 atleten) en moeten de reis- en de
verblijfskosten betaald worden door de nationale Olympische comités. Dit systeem is enkel van toepassing in 2015, voor
alle andere jaren (2014, 2016, …) gebeurt alles zoals normaal.
W. GEORGES zal zich hierover alleszins verder informeren tijdens het komende LEN Congres.
05.4. VZF:
* Er wordt binnenkort een nieuwe Directeur Sportkader Opleiding aangesteld.
05.5. FFBN:
* Er wordt binnenkort een bijkomende FFBN-coach Zwemmen aangesteld.
* Het magazine “Toute La Natation” is vanaf heden enkel elektronisch beschikbaar in PDF-formaat via
www.ffbn.be/magazine.
06. Allerlei
06.1. Diversen
* Stad Brussel: indexaanpassing huur burelen KBZB
Na al deze punten sluit voorzitter Michel LOUWAGIE de vergadering af.
De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
WOENSDAG 16 OKTOBER 2013 – 18u00 – BONDSBUREEL BRUSSEL
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